
Οι δολοφονίες έννεν ούτε μεμονωμένο περιστατικό, ούτε απλά οι πράξεις ενός ψυχοπαθούς 
serial killer.
 
Πίσω που τον δολοφόνο εν το κράτος. Που παρανομοποιεί τες μετανάστριες εργάτριες, οδηγώντας τες στη 
μαύρη εργασία ή στην απέλαση. Που την ίδια ώρα που πουλά χρυσά διαβατήρια στους ξένους εκατομμυριούχους, εν 
παραχωρεί καθεστώς μόνιμης παραμονής στες μετανάστριες που εργάζονται τζαι ζουν στην Κύπρο. Που αναγκάζει έτσι 
κάθε μετανάστρια να ζει υπό καθεστώς μόνιμου κίνδυνου παρανομοποίησης. Που δημιουργεί σώματα που περισσεύκουν, 
που βρίσκουν το δρόμο για τη μαύρη εργασία, τα κέντρα κράτησης, την απέλαση.
 
Πίσω που τον δολοφόνο εν ολόκληρη η μεταναστευτική πολιτική της κυπριακής δημοκρατίας. 
Οι συνοριακοί έλεγχοι, η ελεγχόμενη εργασία κατά τη διαδικασία αίτησης ασύλου, οι ρατσιστικές συλλήψεις, τα κέντρα 
κράτησης, η «παράνομη» εργασία που εξασφαλίζει στα ντόπια αφεντικά εργατικό δυναμικό σε συνθήκες δουλείας. Αλλά 
τζαι η «νόμιμη» εργασία υπό καθεστώς εξαίρεσης, με χαμηλότερους μισθούς τζαι άθλιες συνθήκες εργασίας, πάντα υπό 
το φόβο της παρανομοποίησης.
 
Πίσω που τον δολοφόνο εν η κυπριακή αστυνομία. Που όταν το νηπιαγωγείο έψαχνε την εξάχρονη Sierra 
Graze Seucalliuc, εδήλωννε πως έφυε για το εξωτερικό. Που όταν ο εργοδότης της μητέρας της Maricar Valdez Arquiola 
εκατέγγελλε επανειλημμένα την εξαφάνισή της, εν έκαμε τίποτε για να την ψάξει. Που όταν άλλα άτομα εψάχναν τη Λίβια 
Φλορεντίνα τζιαι την κόρης της, η απάντηση που επιάνναν ήταν: «Εν τις ξέρετε παν στα κατεχόμενα, φεύκουν και παν στα 
κατεχόμενα». Όπως για το σύνολο της κρατικής πολιτικής, έτσι τζαι για την αστυνομία, η ζωή των μεταναστριών εν έσχιει 
αξία. Το γεγονός πως έπαιζεν πελλό για 32 γυναίκες που αγνοούνται που το 1990 εν μας ξαφνιάζει. 
 
Πίσω που τον δολοφόνο εν η εθνική φρουρά. Η εθνική φρουρά, η οποία αναγκάζει κάθε 18χρονο να 
καταταχτεί υπό την απειλή ποινικής δίωξης τζαι κοινωνικής στιγματοποίησης. Τζαμέ εννα μάθει πώς γίνεται κάποιος 
«άντρας», εννα μάθει να προσκυνά τη γαλανόλευκη, να μισεί οτιδήποτε διαφορετικό, εννα μάθει να σκοτώννει. Τούτα 
ούλλα υπό τις διαταγές μόνιμων (εν δυνάμει) φονιάδων, ένοπλων τζαι υπεύθυνων για την προστασία της πατρίδας τζαι τη 
διαπαιδαγώγησή τους. Η εθνική φρουρά που όπως κάθε στρατός διδάσκει την πατριαρχία, τον εθνικισμό, το σεξισμό, το 
ρατσισμό, τους λόγους τζαι τα μέσα του να σκοτώννεις.
 
Πίσω που τον δολοφόνο εν τα μέσα μαζικής «ενημέρωσης». Που προάγουν συστηματικά τη ρητορική 
μίσους τζαι τη ξενοφοβία. Που φιλοξενούν ρατσιστικά σκίτσα στα πρωτοσέλιδά τους τζαι μιλούν για «εκ γενετής υποτελείς 
φυλές» στες εφημερίδες τους. Που σε κάθε γυναικοκτονία ή περιστατικό βίας οικειοποιούνται ψευδοεπιστημονικά τζαι 
επιλεκτικά τον λόγο της ψυχολογίας τζιαι της ψυχιατρικής για να αποδώσουν την ευθύνη σε μεμονωμένα άτομα, ενώ σε 
κάθε άλλο εγκληματικό τους δελτίο προβάλλουν πρώτο πλάνο την εθνικότητα του δράστη όταν έννεν Κυπραίος.
 
Πίσω που τον δολοφόνο εν τα κυπριακά μεγάλα τζαι μικρά αφεντικά που αντιλαμβάνουνται τις 
μετανάστριες σαν φτηνό τζιαι ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Που συμπεριφέρουνται στες μετανάστριες εργάτριες σαν να 
’ταν οι δούλες τους. Που κλειδώννουν τες οικιακές εργάτριες στα γκαράζ, που φκάλλουν περιουσίες διακινώντας θύματα 
trafficking, που παρενοχλούν σεξουαλικά ή βιάζουν, θεωρώντας πως τα σώματα τους ανήκουν τους.
 
Πίσω που τον δολοφόνο εν ένα μεγάλο κομμάτι της κυπριακής κοινωνίας. Που θεωρεί τους κυπραίους 
ανώτερους που τους μετανάστες, τους άντρες ανώτερους που τες γυναίκες, τες μετανάστριες γυναίκες κτήματα του κάθε 
κυπραίου τζαι κυπραίας. 
 
Πίσω που τες δολοφονημένες μετανάστριες γυναίκες υπάρχουν οι άθλιες συνθήκες εργασίας, 
οι μη καταβαλλόμενοι μισθοί, η παρακράτηση των ταξιδιωτικών εγγράφων με σκοπό την απειλή της απέλασης, η 
απαγόρευση επικοινωνίας με την οικογένεια, η σεξουαλική βία, η περιουσία που πρέπει να διούν στους αντζέντες για 
εξεύρεση εργασίας. Πίσω τους υπάρχει η περιθωριοποίηση, ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι ρατσιστικές συμπεριφορές που 
τες κρατικές αρχές, η φυσική βία, οι συλλήψεις, η αορατότητα.

Πίσω που τες δολοφονημένες μετανάστριες γυναίκες υπάρχουν οι ιστορίες άλλων 
δολοφονημένων μεταναστριών γυναικών, που εν εσυγκλονίσαν τη «φιλόξενη κυπριακή κοινωνία». Υπάρχει 
η νεαρή Oxana Rantseva που ήρτε στην Κύπρο το 2001 με την περίφημη τότε βίζα της «καλλιτέχνιδας» τζαι 12 μέρες 
μετά εβρέθηκε νεκρή κάτω που το μπαλκόνι της αφού επροσπάθησε να δραπετεύσει που το καμπαρέ στο οποίο έγινε 
θύμα trafficking. Υπάρχει η νεαρή οικιακή εργάτρια που τον Αύγουστο του 2015 εβρέθηκε νεκρή κάτω που το μπαλκόνι 
της οικογένειας που της απαγόρευε να εγκαταλείψει το διαμέρισμα, που την ανάγκαζαν σε άθλιες συνθήκες ζωής τζαι 
εργασίας τζαι αφού είσχε εγκαταλείψει τον προηγούμενο εργοδότη της, ο οποίος την είσχε παρενοχλήσει σεξουαλικά. 
Πίσω που τες δολοφονημένες μετανάστριες εργάτριες υπάρχουν οι ξυλοκοπημένοι μετανάστες που δουλεύκουν 14ωρα 
στες φάρμες μας, οι μετανάστες που δουλεύκουν ανασφάλιστοι στες οικοδομές μας ζώντας χωρίς ηλεκτρισμό τζαι 
τουαλέτες, οι μετανάστριες που κακοποιούνται που τους σωματέμπορους της διπλανής μας πόρτας. 
 
Η 38χρονη Mary Rose Tiburcio, η 6χρονη κόρη της Sierra Graze Seucalliuc, η 28χρονη Arian Palanas Lozano, η 29χρονη 
Maricar Valtez Arquiola, η 36χρονη Livia Florentina Bunea, η 8χρονη κόρη της Elena Natalia Bunea, η έβδομη μετανάστρια 
γυναίκα που ακόμα να ταυτοποιηθεί, εν εδολοφονηθήκαν απλά που έναν ψυχοπαθή serial killer. Εδολοφονηθήκαν που 
την πατριαρχία, τον ρατσισμό, τον σεξισμό, την απόλυτη εργατική υποτίμηση τζαι εκμετάλλευση.
 
Να μεν συνηθίσουμε το θάνατο. 
Να σταθούμε δίπλα στες μετανάστριες τζιαι τους μετανάστες. 
Να ξεπεράσουμε τους διαχωρισμους με κοινούς αγώνες.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ.
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The murders are neither an isolated incident nor just the actions of a psychopath serial killer
 
Behind the killer is the state. That illegalises immigrant workers, driving them to informal work or deportation. 
That, at the same time that it sells golden passports to foreign millionaires, does not grant permanent residential 
status to immigrants working and living in Cyprus. That forces in this way every immigrant to live permanently in 
danger of becoming illegal. That creates excessive bodies that are forced into informal work, detention centers and 
deportation.

Behind the killer is the entire migration policy of the cypriot republic. The border controls, the 
monitored labour during the asylum procedure, the racist arrests, the detention centers, the “illegal” work that 
ensures local employers have cheap labour in slavery conditions. But also the “legal” work in a state of exemption, 
with lower salaries and terrible working environments, always under the fear of illegalisation.

Behind the killer is the police. That when the nursery was looking for six-year-old Sierra Graze Seucalliuc, 
stated that she left the country. That when the employer of Maricar Valdez Arquiola’s mother repeatedly reported 
her disappearance did nothing to look for her. That when other people were looking for Livia Florentina and her 
daughter, the response they got was “don’t you know them, they leave and go to the occupied side.” Just like the 
entirety of the state’s policy, for the police the lives of immigrants have no value. The fact that they ignored the 32 
women missing since 1990 does not surprise us.
 
Behind the killer is the army. The national guard, that forces every 18-year-old to enlist under the threat of 
criminal persecution and social stigmatisation. Where they learn how to be a “man,” to worship the blue-and-white 
flag, to hate everything different, to learn how to kill. And all this under the command of permanent personnel, 
possibly killers, armed and in charge of the protection of the nation and educating the youth. The national guard, 
that like every army teaches and enforces patriarchy, sexism, racism, the means and reasons to kill.
 
Behind the killer are the media. That systematically promote hate speech and xenophobia. That host racist 
sketches on their front pages and speak of “by nature subordinate races” in their papers. That for every woman killed 
or subjected to violence, they selectively and pseudo-scientifically employ the insights of psychology and psychiatry 
to assign responsibility to isolated individuals, that for every crime incident they first mention the perpetrator’s 
nationality if it doesn’t happen to be cypriot.
 
Behind the killer are the cypriot big and small bosses, that think of immigrants as cheap and flexible 
labour power. That treat immigrant women like they are their slaves. That lock domestic workers in garages, that 
make profits trafficking women, that sexually harass or rape them, thinking that they own their bodies.

Behind the killer is a big part of cypriot society. That thinks cypriots are superior to immigrants, men are 
superior to women, and immigrant women are property for each and every cypriot.

Behind the murdered immigrant women are the terrible working conditions, the unpaid salaries, 
the withholding of travel documents to threaten deportation, the prohibition of contact with their families, the 
sexual violence, the fortune paid to agents for finding work. Behind them is the marginalisation, the social exclusion, 
the racist behaviour from state authorities, the physical violence, the arrests, the invisibility.

Behind the murdered immigrant women are the stories of other murdered immigrant women, 
that didn’t shock the “hospitable cypriot society.” There is the young Oxana Rantseva that came to Cyprus in 2001 
with the infamous “artist” visa and 12 days later was found dead under her balcony after she tried to escape the 
brothel in which she was being trafficked. There is the young domestic worker, that in August 2015 was found dead 
under the balcony of the family that forbade her to leave the apartment, that forced her into terrible working and 
living conditions, after she left her previous employer who sexually harassed her. Behind the murdered immigrant 
women are the beaten immigrants who work 14hour shifts on our farms, the immigrants working uninsured on 
building sites, living without electricity and toilets, the immigrant women who are abused by the traffickers next 
door.

38-year-old Mary Rose Tiburcio, her 6-year-old daughter Sierra Graze Seucalliuc, 28-year-old Arian Palanas Lozano, 
29-year-old Maricar Valtez Arquiola, 36-year-old Livia Florentina Bunea, her 8-year-old daughter Elena Natalia Bunea, 
the seventh immigrant woman who has yet to be identified, were not killed just by a psychopath serial killer. They 
were murdered by patriarchy, racism, sexism, and exploitation.

We won’t get used to death
We will stand next to immigrants.
We will overcome separations with common struggles.
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